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SAN MARTZIAL KALEA BERRURBANIZATZEA  

ETA URANZU PILOTALEKUA ERABERRITZEA 

MERKATARIEKIN, OSTALARIEKIN ETA AUZO ELKARTEAREKIN EGINDAKO BILERA  

Udaletxea - 2016/2/4 

 

 

HITZ EGINDAKOAREN LABURPENA 

 

INFORMAZIO OROKORRA BI PROIEKTUEN HELBURUEI BURUZ 
 

San Martzial kaleko merkatari eta ostalari guztiei eta Alde Zaharra-San Juan auzo-elkarteari egin 

zaitzaien bilerarako deia, eta hamaika lagun agertu ziren. 4, auzo-elkartea ordezkatuz, eta zazpi, 

San Martzial eta Sargia kaleetan dauden negozioen titularrak. Otsailaren 4ko ostegunean egin zen, 

eta Alkateak ongietorria eginez hasi zen bilera. Gero, deialdi honen helburu bikoitza azaldu zuen: 

alde batetik, informazioa ematea Gobernu Programan sartuta dauden gune horretako bi 

jarduketa garrantzitsuren inguruan (proiektu horiek egin beharko dituzten enpresak 

kontratatzeko fasean dago) eta, bestetik, iritziak eta ekarpenak jasotzeko prozesuari ekitea, 

proiektuak aberaste aldera eta egin beharreko obren inguruan albait adostasun handien lortze 

aldera. Harremanetarako bide bat ireki behar da, hasieratik ideiak eta iradokizunak jasotzeko, 

horrela erredaktatzen dituzten taldeek aukera izan dezaten bizilagunen eta merkatarien 

ikuspegira egokituenak diren proiektuak gauzatzeko, eta lanak egin bitartean toki horretako 

bizimoduan ahalik eta eragin gutxiena sortzeko. 

 

Alkateak azaldu zuen bi proiektuak San Martzial kalea berrurbanitzeko eta Uranzu pilotalekua 

sakon berritzeko direla, nahiz eta bakoitza bere aldetik egikarituko den baina elkarreraginean eta 

koordinatuta.  

 

Lehenengoaren helburua da hobeto lotzea Irungo bihotzean berrurbanizatu berri diren bi gune, 

hain zuzen, San Juan eta Urdanibia plazak, beharrezko bihurtu baita herri-bizitza galdu duen kale 

bat biziberritzea. Proiektuan, ibilgailuen gorakako norabidea mantentzen da, baina protagonismo 

handiagoa ematen zaio oinezkoari, eta kalea Sargia parkearekin hobeto integratzea da xedea, ahal 

den neurrian oztopoak kenduz eta aldapak arinduz. Argiteria ere hobetu nahi da, eta gune argiak 

sortu nahi dira, segurtasunean irabazteko eta oinezkoei ibilbidea errazteko. Gainera, jarduketa 

hau aprobetxatu egingo da kaleko azpiegiturak eta saneamenduak aldatu eta modernizatzeko. 

Hori izango da, ohizkoa denez, proiektuaren zati zailenetako eta garestienetako bat. 

 

Uranzu pilotalekua eraberritzea, haren kokapena eta erabilera sendotzeko erabakia hartuta, 

eraberritze zabal bat izango da. Frontisa eta kirol-instalazio horretako beste elementu batzuk 

mantendu egingo ditu (pilotaleku osagarria errespetatu eta hobetu egingo da), sarrera nagusia 

Sargia parke aldera izango da eta berritu egingo da haren estetika, parkean hobeto integratu 

dadin, jarraitutasuna emanez, egungo hormak sortzen duen hausturari kontrajarrita. Gainera, 

hobetu egingo da instalazioaren segurtasuna, azpiegiturak modernizatuz eta Junkal kalera 

larrialdi-irteerak irekiz. 
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BERTARATUEN GALDERAK, IRITZIAK ETA KEZKAK GOGOETARAKO ETA EZTABAIDARAKO 

 

Proiektuak hasieran aurkeztu ondoren, gai batzuk planteatu zituzten bertaratuek, eta elkarrizketa 

eraikitzailea izan zuten Alkatearekin; Mugikortasuneko, Bide Publikoko eta Obretako 

Ordezkariarekin eta Informazioaren Gizarteko, Auzoetako, Herritarren Parte-hartzeko eta 

Kiroletako Ordezkariarekin. 

 

Ondoren, bileran atera ziren gai nagusiak jasotzen dira. Gai horiek gogoetarako tarteak irekitzen 

dituzte, proiektuak diseinatzerakoan kontuan hartu behar diren alderdiak zehazteko eta obren 

eragina albait txikiena izan dadin. 

 

� PROIEKTUEN HELBURUEI BURUZ: 

Bi plazen arteko konexioa hobetu nahi dela jakinda, arkitektura-oztopoak kenduta edo 

minimizatuta gunea berriz diseinatuz guneak bateratzeko eta zabalera-sentsazioak 

sortzeko, irisgarritasuna hobetu eta oinezko gehiago ibil daitezen, eta pilotalekuko 

instalazioak inguruarekin harmoniatsu integratu daitezen, gai batzuk planteatu dira: 

o San Martzial kalearen azalera plataforma bakarrekoa izan dadila, nibel bakar batean, 

baina ibilgailuen bidea eta oinezkoena lurzoru desberdinak jarrita bereiziz. 

o Leku horretako segurtasuna hobetzea, argiteria publikoa modernizatuz eta zaintza ere 

hobetuz. 

o Parkean ahalik eta berdegune gutxien gal daitezela eskailerak zabaltzeko eta belaza 

hedatzeko zehazten diren irtenbideetan. 

o San Martzial kaleko 20aren ondoko aurrealdeko fatxada hobetzea (Izkiña taberna), 

jabeekin adostuta. Gaur egungo efektua, San Juanetik begiratuta, txar-txarra da. 

Ideiak proposatzen dira, hala nola, grafitiak edo fatxada “simulatuak” margotzea. 

 

� OBRAREN IRAUPENAZ ETA HAREN AFEKTAZIOEZ: 

Jakinarazten da San Martzial kalea berrurbanizatzeko obrek urtebete inguru iraungo dutela 

eta San Martzial baten eta bestearen artean egin beharko da. 

Bi proiektuak ez dira aldi berean egikarituko, nahiz eta uneren batean gainjarri daitezkeen. 

Uranzu pilotalekua berritzeko, denbora gehiago beharko da, baina askoz ere eragin 

gutxiago izango du leku horretako bizimoduan. 

 

Afektazioei buruz: 

o Dendetako titularrek kezka agertu dute obrek salmentetan izan lezaketen eragina 

dela eta, eta eskatu dute neurriak gaitu daitezela uneoro dendetarako sarrera 

bermatzeko. 

o Kale garrantzitsua denez, obraren planifikazioak ahalik eta gehien murriztu beharko 

ditu ibilgailuen trafikoa etenda edukitzeko tarteak. 
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o Konpentsazio-neurriak aztertuko dira dendetarako eta ostalaritzarako; esaterako, 

bide publikoa okupatzeko tasa aldi baterako salbuestea, edo ukitutako kolektiboek 

iradoki ditzaketen beste batzuk. 

o Adierazten da obraren planifikazioan kontuan har daitezela leku horretarako 

garrantzitsuak diren ospakizun eta ekitaldiak; esaterako, Santomas, Sagardo Eguna, 

etab. 

o Proposatzen da higiezin ukituenetan bizi direnen adinak aztertzea, proiektuaren 

diseinuan irisgarritasunaren eta mugikortasunaren irtenbide egokiak kontuan har 

daitezen. 

  

� APARKALEKUA:  

Kalean, gaur egun, aparkatzeko 36 toki daude (haietako 4, HAZeko erabiltzaileentzako 

erreserbatuak, izapide azkarrak egiteko, eta 1, desgaituentzat). Hainbat irtenbide 

iradokitzen dira, aparkatzeko toki guztiak kentzetik hasita batzuk bakarrik kentzeko 

irtenbideraino, kalearen alboetako batean edo behealdean aparkatzeko tokiak mantenduz. 

Interes desberdinak ikusten dira ostalarien eta bizilagunen ordezkarien artean, eta horiek 

bateratu egin beharko dira. 

Jarduketaren inpaktua minimizatzeko, honako hauek aztertzea iradoki da: 

o TAO “zuria” ezartzea, ondoko lekuetako egoiliarrentzat, Cipriano Larrañaga kalean 

egingo den antzera (indarrean dagoen araudiak galarazi egiten du egoiliarrak ez diren 

merkatariek TAO “zuria” erabil dezaten). 

o Zama-lanetarako beharrezkoak diren guneak, nolanahi ere gaitu beharrekoak, eta 

aparktze lasterrerako irtenbideak.  

o Balizko akordioak lortzea Enpark-ekin, San Juango parkinga baldintza hobeetan 

erabiltzea lortzeko. 

 

 

HURRENGO URRATSAK 
 

Planteatzen da merkatariekin, ostalariekin eta auzo-elkartearekin harreman zuzena eta iraunkorra 

mantentzea prozesu osoan. Lehen bileran sartutako gogoeta-elementuetatik abiatuta, jakinaren 

gainean jarriko dira talde teknikoek egindako lehenengo proiektu-zirriborroei dagokienez. Bi 

hilabete barru izan liteke. Eta moduak ere asma daitezke iradokizunak eta proposamenak egiteko. 

 

Aipatutako kolektiboekin zuzeneko komunikazioak edukitzeaz gainera, Udalaren Webak balio 

izango du bi proiektuen planteamenduei buruzko informazioa jasotzeko eta egikaritzen 

hasitakoan lanak nola doazen jakiteko.  

 

 


